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Purpose: The purpose of this research is to study the ways of sharing and differentiating 
the cataloging of manuscripts and lithographs in five major Iranian libraries and the 
feasibility of uniformizing the cataloging of manuscripts and lithography.
Methodology: This research is descriptive-analytic. The information was collected, 
categorized, analyzed and concluded using a check list and interviews with cataloging 
specialists.
Findings: The amount of subscription elements in the manuscripts and lithographs 
lists with the elements of the check list is 75 elements (76.5%) and the degree of their 
differentiation 23 elements (23.4%). Therefore, the percentage share of the elements of 
the catalogs of manuscripts and lithographs of these libraries with the elements of the 
check list is greater than the percentage of their differentiation.
Conclusion: The uniformization of the cataloging of manuscripts and lithographic 
printing is possible, and it is possible to design and set up the worksheet of cataloging 
common catalog, in such a way that the 75 common elements contained in both the 
worksheets without interference and the 23 elements of differentiation with the change 
in their title and, possibly, Some of them merged into others in a common catalog of 
manuscripts and lithographs.
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هدف: بررسی وجوه اشرتاک و افرتاق موجود در فهرست نویسی نسخه های خطی و چاپ 

سنگی در 5 کتابخانه بزرگ ایران و امکان سنجی یکسان سازی شیوه فهرست نویسی نسخ 

خطی و چاپ سنگی.

روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی است. اطالعات با استفاده از سیاهه 

وارسی و مصاحبه با متخصصان فهرست نویسی گردآوری، دسته بندی، تحلیل و نتیجه گیری 

شده است. 

یافته ها: میزان اشرتاک عنارص فهرست برگه های نسخه های خطی و چاپ سنگی با عنارص 

سیاهه وارسی 75 عنرص )5/76 درصد( و میزان افرتاق آنها 23 عنرص )4/23 درصد( است. 

بنابراین درصد اشرتاک عنارص کاربرگه های فهرست نویسی نسخه های خطی و چاپ سنگی 

کتابخانه های بزرگ ایران با عنارص سیاهه وارسی بیشرت از درصد افرتاق آنها است.

و  است  امکان پذیر  سنگی  و چاپ  نسخ خطی  فهرست نویسی  یکسان سازی  نتیجه گیری: 

نحو که75 عنرص  بدین  تنظیم منود؛  و  فهرست نویسی طراحی  برگه مشرتک  کار  می توان 

مشرتک موجود در هر دو کاربرگه بدون دخل و ترصف و 23 عنرص موارد افرتاق با تغییر در 

عنوان آنها و احیانا ادغام برخی از آنها در برخی دیگر، در کاربرگه مشرتک فهرست نویسی 

نسخ خطی و چاپ سنگی درج منود. 

فهرست نویسی نسخه های خطی، فهرست نویسی کتاب های چاپ سنگی، فهرست نویسی 
مشرتک نسخ خطی و چاپ سنگی، کتابخانه های بزرگ ایران
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مقدمه
از دیرباز سعی بر آن بوده که فهرستنگاران با ارائه اطالعات کتابشناختی به صورت 
فهرست ها و فهرستگان ها به شناسایی و معرفی نسخه های خطی گردآوری شده در 
کتابخانه ها ومراکز نگهداری آنها بپردازند. بر این اساس شیوه های مختلفی برای تهیه 
و تدوین این فهرست ها توسط فهرستنگاران بکار گرفته شده است. هر فهرستنگاری 
ازعناصر  برخی  در  را  فهرست نویسی، سلیقه شخصی  کلی  رعایت سبک  از  جدای 
در  دوران حاضر تالش هایی  در  است.  کرده  اعمال  فهرست خود  در  نسخه شناسی 
جهت یکدست کردن شیوه های فهرستنویسی نسخ خطی انجام شده است. در بررسی 
شیوه های مختلف فهرستنویسی نکات مثبت یا منفی سبکهای مختلف ومیزان نزدیک 
شدن هرسبک به سمت استاندارد شدن در سطح ملی و هماهنگی با اصول بین المللی 
کتابخانه  در  بویژه  کشور  در  که  تالش هایی  است  الزم  می گیرد.  قرار  توجه  مورد 
ملی درچند دهه گذشته در جهت طراحی و استفاده از شیوه ای علمی و استاندارد 
درفهرست نویسی نسخه های خطی انجام شده همچنان ادامه یابد تا شاهد بکارگیری 

شیوه واحد در فهرستنگاری نسخه های خطی کتابخانه های ایران باشیم .
نیزدربردارنده بخش مهمی از فرهنگ ایران  از آنجا که نسخه های چاپ سنگی 
و نمایشگر دستاوردهای علمی و ادبی و اندیشه های اجتماعی نوین از زمان ورود 
صنعت چاپ در ایران در دوره قاجار بوده و بسیاری از آثار نوشتاری سده های اخیر 
را در خود جای داده است، در سالهای اخیر نه تنها مندرجات نسخه های چاپ سنگی 
به عنوان یکی از منابع پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد بلکه شناسایی ویژگی های 
است؛ به  قرار گرفته  فیزیکی این نوع از چاپ از جهات مختلف نیز مورد توجه 
همین دلیل ضرورت شناسایی و فهرست کردن این کتاب ها در اولویت برنامه کاری 

کتابخانه ها قرار گرفته است.
هستند و در  فرد  خطی اغلب منحصربه  کتب  همانند  سنگی  چاپ  کتب 
کتابخانه های مختلف، به ویژه کتابخانه های قدیمی و مهجور پراکنده اند بنابراین بدون 
و فراهم کردن نقطه های بازیابی کافی، پژوهشگران نمی توانند این  فهرست نویسی 
نسخه ها را شناسایی کنند و به آنها دست یابند و در تصحیح متون کهن یا پژوهش های 
تاریخی از آنها بهره گیرند. با توجه به ظرافت کتاب آرایی به کار رفته در کتب چاپ 
سنگی همچنین وجود مقدمه ها و تفریظات و مهرها و اجازات نگاشته شده بر آنها، 
شباهت آنها به نسخه های خطی از نظر شکل ظاهر و شیوه نگارشی، به مراتب بیشتر 
از شباهتشان با کتاب های چاپی است. لذا باید همانند نسخه های خطی مشخصات 
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جزئی هر اثر از لحاظ کتابشناسی و نسخه شناسی، در فهرست برگه ها بیان شود. ضمن 
اینکه این منابع سیر تکاملی کتاب از نسخه های خطی به کتاب های چاپی کنونی را 
نشان می دهد. به سبب فقدان اصول و قواعد ثابت و استاندارد که مورد قبول همه 
باشد، فهرست ها و فهرست برگه های نسخه های چاپ سنگی در کتابخانه ها یکدست 
نیستند. بیشتر فهرست ها بدون آشنایی با شیوه کار فهرست نگار به سادگی قابل استفاده 
نیستند. در نتیجه، ادغام این فهرست ها و فراهم آوردن مجموعه ای یکدست که حاوی 

تمامی اطالعات مربوط به نسخه های چاپ سنگی باشد، امکان پذیر نیست.
چاپ  کتب  و  خطی  وضعیت موجود نسخه های  این پژوهش، بررسی  مسأله   
یکسان  امکان سنجی  ازجنبه فهرست نویسی و  ایران  بزرگ  سنگی در کتابخانه های 
کردن شیوه فهرست نویسی این منابع با ارزش قدیمی است تا راهکاری برای ایجاد 
و  کتابخانه ها  در  فهرستنویسی  فرایند  به  بخشیدن  دستی وسرعت  هماهنگی و یک 
سهولت دسترسی محققان به اطالعات و متن نسخ خطی و چاپ سنگِی نگهداری 
شده در کتابخانه ها فراهم آید، بویژه در مراکزی که تعداد معدودی نسخه خطی و 
چاپ سنگی دارند. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از این دو نوع منبع ارزشمنِد 
قدیمی در کتابخانه ها و موزه ها و مراکز وابسته به نهاد کتابخانه ها و یا وابسته به سازمان 
میراث فرهنگی یا سازمان اوقاف و یا در کتابخانه های مساجد و خانقاه ها وجود دارد 
که تاکنون فهرست و معرفی نشده اند و در آن مراکز نه فهرستنگار متخصصی جهت 
فهرست کردن آن منابع حضور دارد و نه کارشناس علم اطالعات و دانش شناسی 
که توان،انگیزه و دغدغه سازماندهی و اطالع رسانی این منابع را در مواجهه با تعّدد 
شیوه های فهرستنویسی هرکدام از نسخ خطی و چاپ سنگی داشته باشند و نه نرم 
افزار مناسب جهت ورود اطالعات این منابع دارند. امکان پذیر شدن یکسان کردن 
شیوه فهرستنویسی نسخ خطی و چاپ سنگی و امکان طراحی و تنظیم یک کاربرگه 

مشترك، موجب تسریع در امر فهرستنویسی این منابع در این قبیل مراکز می شود. 
هدف این پژوهش آن است که با استخراج عناصر فهرستنویسی هرکدام از کتب 
خطی و چاپ سنگی و تطبیق آنها با یکدیگر و مشخص کردن فراوانی عناصر مشترك 
این  فهرستنویسی  یکسان سازی شیوه  امکان سنجی  متفاوت،  تعدادعناصر  تعیین  و 
دو نوع ماده بررسی شود تا در صورت مثبت بودن پاسخ، در پژوهشی دیگر، پس 
از بررسی شیوه های فهرستنویسی نسخ خطی و چاپ سنگی در کتابخانه های ایران، 

کاربرگه مشترك و الگوی واحد سازماندهی این دو منبع ارائه شود.
در صورت امکان یکدست کردن شیوه های فهرستنویسی این دو منبع اطالعاتی و 
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امکان ارائه کاربرگه مشترك فهرستنویسی، مسیر سرعت بخشیدن به معرفی و فهرست 
و اطالع رسانی و حتی حفاظت و نگهداری منابع ارزشمند قدیمی در مراکز پراکنده 
ای که تعداد معدودی از هرکدام از این منابع را دارند و دسترسی به فهرستنگار و 

متخصص سازماندهی ندارند، هموار می شود. 
از آنجا که این پژوهش در صدد تبیین وضعیت موجود فهرست نویسی نسخه های 
، مرعشی نجفی،  ملی   ، آستان قدس  بزرگ  کتابخانه  پنج  خطی و چاپ سنگی در 
مرکزی دانشگاه تهران و مجلس شورای اسالمی است از روش توصیفی - تحلیلی 
بهره گرفته شده است. ابزار های گردآوری داده در این پژوهش دو گونه اند: 1. سیاهه 
وارسی، در طراحی سیاهه وارسی از عناصر کتابشناسی و نسخه شناسی موجود در 
فهرست برگه های کتابخانه های مورد بررسی ، فهرست نویسان مجرب، عناصر موجود 
در مارك ایران استفاده شد. 2. مصاحبه، در استفاده از روش مصاحبه سعی برآن شد 
که در زمان مصاحبه با متخصصان، از سؤال های باز استفاده شود تا بیشترین اطالعات 
از روش  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده  پژوهش،  در این  شود.  استخراج  الزم 
توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته و در قالب جداول توزیع فراوانی ارائه شده است. 
 برای تجزیه و تحلیل داده ها از توزیع فراوانی، درصد و میانگین استفاده شده 
است. در پایان، یافته های پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این 
پژوهش کتابخانه هایي که بیش از پانزده هزار جلد نسخه های خطي دارند و داراي 
شده باالتر از پانزده جلد فهرست هستند، مورد بررسي قرار  منتشر  فهرست های 
بیشتر کتابخانه هاي کوچک تر از لحاظ سبک فهرست نویسی، تابع  گرفته اند.چراکه 
کتابخانه هاي بزرگ داراي مجموعه هاي غني نسخه های خطی و چاپ سنگی هستند 
و بررسي سبک و وضعیت فهرست نویسي در چند کتابخانه بزرگ، براي کتابخانه هاي 

داراي مجموعه کمتر نیز به نحوي قابل تعمیم است.
خطي  نسخ  فهرست نگاري  »روش شناسي  دکتری  پایان نامه  در   )1393( افکاري 
از  قواعد سبک هاي فهرست نگاري شرقي و غربي  ایراني اسالمي، تدوین اصول و 
1305 )قرن 19 م( تا به امروز« با شناسایي، دسته بندي و تحلیل سبک ها و روش هاي 
فهرستنگاري نسخ خطي )ایراني، شرقي و غربي( از لحاظ کمي و کیفي به بررسي 
پرداخته  نسخه هاي خطي  فهرست نگاري  شناسي  روش  و  قواعد  اصول،  مقایسه  و 
واطالعات هر روش و فهرست نگار صاحب سبک در هر کتابخانه شناسایي نموده 
فهرست ها  در  نسخه شناسي  و  کتاب شناسي  تمامي مدخل هاي  اساس  این  بر  است، 
تطبیق و نقاط اشتراك و افتراق روش هاي مختلف با یکدیگر سنجیده شده است. در 
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پایان نیز با تطبیق تمامي استانداردها و روش هاي فهرست نگاري الگوي پیشنهادي بر 
اساس عناصر واقعي مورد استفاده فهرست نگاران ارائه شده است. 

نازی )1389( در پایان نامه کارشناسی ارشد »بررسی وضعیت فهرستنویسی نسخ 
در  قوت  و  نقاط ضعف  بررسی  و  نقد  به  مناسب«  الگوی  ارائه  و  ایران  در  خطی 
شیوه های موجود فهرستنویسی نسخ خطی در 5 کتابخانه بزرگ ایران پرداخته است.
الگوی  و  جهانی  استانداردهای  با  مطابق  الگوی  یک  ارائه  جهت  نهایت  در  ایشان 
بر  مشتمل  که  است  کرده  پیشنهاد  کلی  ناحیه   22 در  الگویی  ایرانی،  فهرستنویسی 
الگو  این  در  است.  نسخه خطی  فهرستنویسی یک  برای  اطالعاتی  عناصر  بیشترین 
در بخش کتابشناسی از قواعد انگلو امریکن تبعیت شده ولی در بخش نسخه شناسی 
برای توصیف عناصر  قواعد موجود در جهان و کاربرگه های داخلی و خارجی  از 

نسخه شناسی استفاده شده است.
عظیمی )1387( در مقاله »نگاهی نو به فهرست نویسی نسخه های خطی و پیوند 
میان شیوه های سنتی و نو«، با توجه به گستردگی گنجینه ها و مخازن کتابخانه های 
ای  دوره  تفاوت های  مجموعه ها،  این  پراکندگی  و  شخصی  مجموعه های  و  دنیا 
است.  کرده  بررسی  نوین  و  دوره سنتی  دو  در  را  نسخه های خطی  فهرست نویسی 
کتابخانه ملی از سال 1372 شیوه جدیدی را برای فهرست نویسی نسخه های خطی 
با  زیادی  حد  تا  آن  شدن  هماهنگ  روش  این  ویژگی های  کرد.از  اجرا  و  طراحی 
استاندارد های جهانی فهرست نویسی ولی با مقداری تفاوت با انگلو امریکن به دلیل 
هماهنگ بودن با ویژگی های آثار ایرانی اسالمی است . وی این شیوه جدید را به 
ملی جمهوری  کتابخانه  اخیر  کار  ای می داند.  منطقه  و  ملی  استاندارد سازی  نوعی 
اسالمی ایران در پیاده سازی یک روش جدید که ادعا می شود یک روش استاندارد 

ملی و منطقه ای است را بررسی می کند.
عمرانی )1385( در مقاله »عناصر پیشنهادی برای فهرست برگه ملی فهرست نویسی 
نسخه های های خطی و چاپ سنگی«، ضمن شناسایی مدخل های )عناصر کتابشناختی( 
بررسی  طریق  از  سنگی  چاپ  و  خطی  نسخه های  فهرست نویسان  استفاده  مورد 
فهرست های چاپی کتابخانه های بزرگ داخلی و خارجی که نسخه های خطی و چاپی 
مطابقت  و  کتابخانه ها  این  الکترونیکی  فهرست های  نیز  می نمایند،  نگهداری  نفیس 
فهرست نویسی  قواعد  مانند  توصیفی  فهرست نویسی  استانداردهای  با  آنها  دادن 
)ای.اس.بی.دی(،  کتابشناختی  توصیف  المللی  بین  استاندارد  قواعد  و  آنگلوامریکن 
نسخه های  برای  )ای.سی.آر.ال(  پژوهشی  ای  دانشکده  کتابخانه های  انجمن  قواعد 
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 ،)EAD( خطی، و قالب های ماشین خوان مانند مارك 21 و یونی مارك و ای.ای.دی
عناصر و مدخل های مورد نیاز برای ماشینی کردن فهرست های نسخه های خطی در 

نرم افزار های کتابخانه ای را پیشنهاد می دهد.
 )IT( فناوری اطالعات  از  بهره گیری  میزان  ارزیابی  به  غالمحسین زاده )1385( 
ایران پرداخته است. وی در  بازیابی نسخه های خطی در کتابخانه های  در ذخیره و 
این پژوهش به گردآوری داده ها در 15 کتابخانه که تعداد نسخه های خطی ثبت شده 
آنها در فهرست های چاپی بیش از 2000 جلد بوده، پرداخته است. یافته های پژوهش 
نشان می دهد 60 درصد کتابخانه ها، نسخه های خطی خود را دیجیتالی کرده اند و تنها 
یک کتابخانه 100 درصد اطالعات نسخه های خطی خود را در فهرست رایانه آورده 
است. با توجه به نتایج این پژوهش مشخص می شود که کتابخانه های مورد مطالعه از 
نظر نیروی انسانی متخصص، مکان کتابخانه، و کیفیت استفاده از فناوری اطالعات 

نارسایی ها دارند.
موسوی چلک )1380( در مقاله اصول و قواعد فهرست نویسی نسخه های خطی 
در   AACR2 قواعد  اساس  بر  خطی  نسخه های  فهرست نویسی  قواعد  توصیف  به 
بر  نهایت  دو بخش توصیفی و تحلیلی و نحوه تعیین سرشناسه پرداخته است. در 
فهرست نویسی نسخه های خطی در ایران به دلیل پیروی نکردن از یک روال خاص و 

استاندارد AACR2، ایرادهایی را مطرح ساخته اند.
و  سازماندهی  فرایند  »بررسی  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  در   )1392( یاری 
اطالع رسانی نسخه های خطی و چاپ سنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
به  فرهنگی  میراث  سازمان  به  وابسته  مرکز   33 وضعیت  بررسی  با  گردشگری«  و 
این  سنگی  چاپ  و  نسخه های خطی  از  درصد   27/3 تنها  که  رسیده اند  نتیجه  این 
بررسی،  مورد  مراکز  از  نیمی  به  نزدیک  در  و  فهرستنویسی شده  کامل  بطور  مراکز 
فهرستنویسی این منابع به صورت مختصر و توصیفی )وتوسط افراد غیر متخصص( 
انجام شده و در فهرست های انجام شده، نام محل نگهداری و شماره بازیابی وجود 
ندارد و شیوه بازیابی منابع خطی و چاپ سنگی در بیش از نیمی از این مراکز به 

صورت دستی است.
کتاب های  در پژوهش خود تحت عنوان »فهرست تحلیلی   )1374( مسعودی 
چاپ سنگی ایران )قطع رحلی( موجود در کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران«فهرست 150 عنوان کتاب چاپ سنگی ایران، قطع رحلی، موجود در 
کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران را بررسی و معرفی کرده است. این فهرست 
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کتاب های  زمانی بین نسخه های خطی و  کتاب ها در فاصله  بدلیل موقعیت خاص 
تلفیق  جدید و برابری آنها با نسخه های خطی بر اساس فرم جدیدی که  چاپی 

فهرست نویسی قدیم و جدید است، صورت گرفته است.
 سلطانیفر )1373(در پژوهش خود با عنوان »فهرست کتب درسی چاپ سنگی 
موجود در کتابخانه ملی ایران سال 1231- 1305« به معرفی تعدادی از کتب درسی 
چاپ سنگی بین سال های 1268- 1344 قمری برابر با 1231- 1305 شمسی پرداخته 
است که با استفاده از کاربرگه های مستند و مدون کتاب های چاپ سنگی تهیه و 

تنظیم شده است.
غالی نصر1)2007( به بررسی تنوع فهرست نویسی نسخه های خطی در مؤسسات 
مصری و چگونگی تطبیق دادن این روش های متنوع پرداخته است. ایشان در نهایت 
عناصر موجود در مارك 221 را که در جهت فهرست نویسی نسخه های خطی مفید 

است را به عنوان یک راه حل ارائه کرده است.
بررسی  به  خود  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  در  ماریارتی3)2004(  سیمسون 
فهرست نویسی توصیفی کتاب های کم یاب و ضرورت وجود و سابقه آن در امریکا 
با هدف کمک به فهرست نویسان نسخه های کمیاب  ادامه  پرداخته است. ایشان در 
" فهرست نویسی توصیفی مواد کمیاب )کتاب ها(  از ویرایش جدید  استفاده  جهت 
)B( 4DCRM " تغییرات موجود در متن پیشنهادی ویرایش سوم )DCRM )B را نسبت 

را   )DCRB5( "فهرست نویسی توصیفی نسخه های کمیاب  یعنی  به ویرایش دوم آن 
بررسی کرده اند. 

راسل6)2003( در مقاله ای تحت عنوان توصیف و دسترسی، در فهرست نویسی 
کتاب های کم یاب7: یک بررسی تاریخی، عناصر کنونی موجود در فهرست نویسی 
نسخه های خطی را نتیجه تعامل و تاثیر متقابل و دائمی بین کتابشناسی توصیفی و 
ارزیابی عناصر و قواعد فهرست نویسی می داند و در ادامه به بررسی دقیق شیوه مدرن 
نواحی  و  امریکن  انگلو  جدید  قواعد  اساس  بر  کمیاب  نسخه های  فهرست نویسی 

دسترسی در آنها پرداخته است.
اهمیت  به  توجه  با  ابرداده9   و  خطی  نسخه های  مقاله  در   )2000( هامفری8 
فهرست نویسان  نیاز  مورد  باالی  دلیل تخصص  به  نسخه های خطی  فهرست نویسی 
جهت انجام فهرست نویسی و هزینه بر بودن فهرست نویسی این آثار و با توجه به غیر 
قابل دسترس بودن نسخه های خطی برای عموم مردم حتی بعد از فهرست نویسی، 
به بررسی پروژه های انجام گرفته جهت تغییر این نوع محدودیت دسترسی پرداخته 

1. Ghali Nasr,w
2. Marc 21
3. Simpson Moriarty,k
4. Descriptive Cataloging of 

Rare Materials (Books)
5. Descriptive Cataloging of 

Rare Books
6. M. Russell,B
7. Rare books
8. Hamphrey.j
9. Metadata
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است. بر این اساس ایشان سه پروژه: فهرست های دیجیتال نسخه های خطی آرایه مند 
کتابخانه ملی بریتانیا )Dig CIM(1، پایگاه کنسرسیوم اروپایی برای نسخه های خطی و 
اوراق نام برده شده از طریق شبکه های اروپا )MALVINE(2، و دستنوشته های دیجیتال 
دانشگاه کلمبیا )DS(3 را بررسی و ابردادها و روش های بکارگرفته در آنها را مقایسه 
کرده اند. در نهایت ایشان معتقد است که بر اساس نوع پروژه و اهداف اجرایی آن از 

قواعد و ساختارهای ابرداده ای خاص برای مؤسسات استفاده شده است.

یافته ها 
نسخه های  فهرست برگه  عناصر  از  هرکدام  مقایسه  پژوهش،  یافته های  ارائه  از  قبل 
خطی و چاپ سنگی 5 کتابخانه بزرگ با سیاهه وارسی در جداول جداگانه بررسی 

می شوند:
− مقایسه عناصر فهرست برگه نسخه های خطی 5 کتابخانه با سیاهه وارسی	

با استناد به عناصر فهرست برگه نسخه های خطی 5 کتابخانه ملی، مجلس، دانشگاه 
تهران، آستان قدس رضوی و آیت اهلل مرعشی، سیاهه وارسی فهرست برگه نسخه های 
خطی با 87 عنصر تنظیم شد و با عناصر فهرست برگه نسخه های خطی 5 کتابخانه 

مقایسه شد. 

جدول 1. مقایسه عناصر فهرست برگه نسخه های خطی 5 کتابخانه با سیاهه وارسی

عنارص سیاهه وارسیردیف
کتابخانه 

ملی

کتابخانه 

مجلس

کتابخانه 

دانشگاه تهران

کتابخانه 

آستان قدس 

رضوی

کتابخانه 

آیت الله 

مرعشی
شامره بازیابی1

--شامره ثبت2

---رسشناسه3

عنوان اصلی4

پدیدآور )تکرار 5
رسشناسه(

-

-سایر پدیدآورندگان6

تاریخ تآلیف اثر 7
---)تاریخ ترجمه(

---محل تألیف8

محل کتابت9

-نام کاتب10

تاریخ کتابت11

1. British library’s 
Digital catalogue 
of Illuminated 
Manuscripts

2.European 
consortium’s database 
entiteled Manuscripts 
And Letters Via 
Integrated Networks 
in Europe

3. Columbia 
University’s Digital 
Scriptorium
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عنارص سیاهه وارسیردیف
کتابخانه 

ملی

کتابخانه 

مجلس

کتابخانه 

دانشگاه تهران

کتابخانه 

آستان قدس 

رضوی

کتابخانه 

آیت الله 

مرعشی
---کتابت برای12

----کتابت از روی13

---تآلیف برای14

--تعداد جلد15

تعداد صفحات / برگ16

تعداد سطرها17

----راده گذاری18

----اندازه برگ19

اندازه سطور )اندازه 20

نوشته یا منت(
نوع کاغذ21

---رنگ کاغذ22

----رنگ مرکب23

نوع و تزئینات جلد24

---درون جلد25

اندازه جلد )قطع(26

تزئینات منت )تزئینات 27

-نسخه ها(

---سبک های آرایش28

آغاز29

انجام30

---انجامه31

--معرفی نسخه ها32

توضیحات نقص 33

)وسعت(

--

-شکل و سجع مهر34

---امضاء35

وضعیت آسیب 36

دیدگی )وضعیت 

نسخه ها(
-

-امتیاز نسخه ها37

---يادداشت كيل38

یادداشت عنوان و 39

پديدآور

---

ویراست و تاریخچه 40

---کتابشناسی اثر
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عنارص سیاهه وارسیردیف
کتابخانه 

ملی

کتابخانه 

مجلس

کتابخانه 

دانشگاه تهران

کتابخانه 

آستان قدس 

رضوی

کتابخانه 

آیت الله 

مرعشی
---یادداشت استنساخ41

یادداشت مربوط به 42

--نسخه ها

---یادداشت بازتکثیر43

یادداشت نحوه تهیه 44

--نسخه ها

--مندرجات45

نوع و درجه خط46

--تصاویر47

یادداشت کشف 48

االیات

---

یادداشت فهرست 49

--ابواب و فصول

---یادداشت واژه نامه50

---یادداشت کتابنامه51

---یادداشت غلطنامه52

---یادداشت شجره نامه53

-یادداشت متلک54

-یادداشت وقف55

-یادداشت صحافی56

----یادداشت مرمت57

یادداشت مسئولیت 58

---معنوی اثر

----یادداشتهای افزوده59

-حاشیه ها / تصحیح60

---عنوان مرتبط61

---عنوان قراردادی62

عنوان مشرتک 63

قراردادی

---

عنوان های دیگر 64

-)عنوان های گوناگون(

عنوان افزوده توسط 65

---فهرست نویس

-عنوان موضوعی66

----عنوان مشهور67
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عنارص سیاهه وارسیردیف
کتابخانه 

ملی

کتابخانه 

مجلس

کتابخانه 

دانشگاه تهران

کتابخانه 

آستان قدس 

رضوی

کتابخانه 

آیت الله 

مرعشی
--منابع دیده شده68

-موضوع69

---شناسه افزوده نامها70

شناسه افزوده نام/71

عنوان

---

---شناسه افزوده تنالگان72

زبان73

--بهای خریداری74

نام فهرست نویس75

تاریخ فهرست نویسی76

--نام اپراتور77

تاریخ ورود اطالعات 78

به سیستم

--

---شناسگر رکورد79

سایر جزئیات )مصور، 80

نقشه، جدول، منونه، 

منودار، عکس( و مواد 

همراه

---

---ضامئم نسخه های81

صحافی شده در این 82

مجلد

---

---صحافی شده با83

-تصویر دیجیتال84

--نام سازمان85

شامره کتابشناسی 86

ملی

---

شامره های شناسایی 87

دیگر )شامره پیشین(

---

 همان طور که جدول 1 نشان می دهد عناصر فهرست برگه فهرست نویسی نسخه های 
خطی کتابخانه ملی و کتابخانه مجلس با دارا بودن فراوانی 73 عنصر در رتبه نخست 
قرار گرفتند. کتابخانه آستان قدس رضوی با دارا بودن فراوانی 50 عنصر در رتبه دوم، 
و کتابخانه دانشگاه تهران با دارا بودن فراوانی 43 در رتبه سوم قرار گرفتند. کتابخانه 

آیت اهلل مرعشی با دارا بودن فراوانی 20 عنصر دارای کمترین میزان مطابقت است.
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− مقایسه عناصر فهرست برگه نسخه های چاپ سنگی 5 کتابخانه با سیاهه وارسی	
دانشگاه  مجلس،  ملی،  کتابخانه  سنگی  چاپ  فهرست برگه  عناصر  به  استناد  با 
تهران، آستان قدس رضوی و آیت اهلل مرعشی، سیاهه وارسی فهرست برگه نسخه های 
 5 نسخه های چاپ سنگی  فهرست برگه  عناصر  با  و  تنظیم شد  عنصر   88 با  خطی 

کتابخانه مقایسه شد.

جدول 2. مقایسه عناصر فهرست برگه نسخه های چاپ سنگی 5 کتابخانه با سیاهه وارسی

عنارص سیاهه وارسیردیف
کتایخانه 

ملی

کتایخانه 

مجلس

کتایخانه 

دانشگاه 

تهران

کتایخانه 

آستان قدس 

رضوی

کتایخانه 

آیت الله 

مرعشی

-شامره بازیابی1

-شامره ثبت2

-ـرسشناسه3

-عنوان اصلی4

-ـپدیدآور )تکرار رسشناسه(5

-ساير پديدآورندگان6

7
تاریخ تألیف اثر )تاریخ 

ترجمه(
-ـــ

-ــنام کاتب8

-ـــتارخ کتابت9

-محل نرش10

-نام نارش11

-تاریخ نرش12

-ـمحل مطبعه )چاپخانه(13

-نام مطبعه )چاپخانه(14

-ــتاریخ طبع15

-ـــمحل توزیع16

-ـــسفارش دهنده کتاب17

-ـــبانی چاپ18

-ـــتیراژ19

-تعداد جلد20

-ـتعداد صفحات / برگ21
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عنارص سیاهه وارسیردیف
کتایخانه 

ملی

کتایخانه 

مجلس

کتایخانه 

دانشگاه 

تهران

کتایخانه 

آستان قدس 

رضوی

کتایخانه 

آیت الله 

مرعشی

-ـــتعداد سطرها22

-ـــراده گذاری23

24
اندازه سطور )اندازه نوشته 

یا منت(
-ـــ

-ـنوع کاغذ25

-ـــرنگ کاغذ26

-ـنوع و تزئینات جلد27

-ـاندازه جلد )قطع(28

29
تزئینات منت )تزئینات 

نسخه های(
-ـ

-ــسبک های آرایش30

-ـآغاز31

-ـانجام32

-ــانجامه33

-ــمعرفی نسخه ها34

-ـــچکیده35

-ـتوضیحات نقص )وسعت(36

-ـشکل و سجع مهر37

-ــامضاء38

39
وضعیت آسیب دیدگی 

)وضعیت نسخه ها(
-ــ

-ــعنوان مرتبط40

-ـعنوان قراردادی41

-ــعنوان مشرتک قراردادی42

43
عنوانهای ديگر )عنوانهای 

گوناگون(
-

44
عنوان افزوده توسط 

فهرست نویس
-ــ

-ـــعنوان مشهور45

-ــامتیاز نسخه ها46

47
ویراست و تاریخچه 

کتابشناختی اثر
-ـ
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عنارص سیاهه وارسیردیف
کتایخانه 

ملی

کتایخانه 

مجلس

کتایخانه 

دانشگاه 

تهران

کتایخانه 

آستان قدس 

رضوی

کتایخانه 

آیت الله 

مرعشی

-ــيادداشت كيل48

-ــیادداشت عنوان و پديدآور49

-ــیادداشت استنساخ50

51
یادداشت مربوط به 

نسخه ها
-

-ــیادداشت بازتکثیر52

53
یادداشت نحوه تهیه 

نسخه ها
-ـ

-مندرجات54

-ـنوع و درجه خط55

-ـتصاویر56

-ــیادداشت کشف االیات57

58
یادداشت فهرست ابواب 

و فصول
-ـ

-ـیادداشت واژه نامه59

-ـیادداشت کتابنامه60

-ــیادداشت غلطنامه61

-ــیادداشت شجره نامه62

-ـیادداشت متلک63

-ـیادداشت وقف64

-ــیادداشت صحافی65

66
یادداشت مسئولیت 

معنوی اثر
-ـ

-ـحاشیه ها / تصحیح67

-ــصحافی شده در این مجلد68

-ــصحافی شده با69

-ـبها70

-ـمنابع دیده شده71

-موضوع72

-ـشناسه افزوده نامها73
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عنارص سیاهه وارسیردیف
کتایخانه 

ملی

کتایخانه 

مجلس

کتایخانه 

دانشگاه 

تهران

کتایخانه 

آستان قدس 

رضوی

کتایخانه 

آیت الله 

مرعشی

-ــشناسه افزوده نام / عنوان74

-ــشناسه افزوده تنالگان75

-زبان76

-ـنام فهرست نویس77

-ـتاریخ فهرست نویسی78

-ــنام اپراتور79

80
تاریخ ورود اطالعات به 

سیستم
-ــ

-ــشناسگر رکورد81

82

سایر جزئیات )مصور، 

نقشه، جدول، منونه، 

منودار، عکس( و مواد 

همراه

-ـ

-ــصحافی شده در این مجلد83

-ــصحافی شده با84

-ــتصویر دیجیتال85

-ــنام سازمان86

-ـشامره کتابشاسی ملی87

88
شامره شناسایی دیگر 

)شامره پیشین(
-ــ

 همان طور که جدول 2 نشان می دهد عناصر فهرست برگه نسخه های چاپ سنگی 
کتابخانه ملی و کتابخانه مجلس با دارا بودن فراوانی 75 عنصر در رتبه نخست قرار 
گرفتند. کتابخانه آستان قدس رضوی با دارا بودن فراوانی 49 عنصر در رتبه دوم و 
کتابخانه دانشگاه تهران با دارا بودن فراوانی 24 دارای کمترین میزان مطابقت است. 
انجام  مدون خاصی جهت  و  منسجم  فهرست برگه  دارای  مرعشی  آیت اهلل  کتابخانه 

تطبیق نبود.

− تطبیق عناصر فهرست برگه های نسخ خطی کتابخانه های مورد پژوهش	
 در جدول 3 عناصر موجود در کاربرگه فهرستنویسی نسخ خطی 5 کتابخانه مورد 
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پژوهش با 87 عنصر درج شده در سیاهه وارسی تطبیق می شود.
همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود، عناصر فهرست برگه فهرست نویسی 
نسخه های خطی کتابخانه ملی و کتابخانه مجلس با مطابقت 9/83 درصدی با سیاهه 
وارسی در رتبه اول قراردارند. کتابخانه آستان قدس رضوی با مطابقت 4/57 درصدی 
با سیاهه وارسی در رتبه دوم، و کتابخانه دانشگاه تهران با مطابقت 4/49 درصدی 
با سیاهه وارسی در رتبه سوم قرار دارند. کتابخانه آیت اهلل مرعشی با مطابقت 9/22 

درصدی با سیاهه وارسی دارای کمترین میزان مطابقت است.

جدول 3. میزان مطابقت عناصر فهرست برگه نسخه های خطی 5 کتابخانه با سیاهه وارسی

درصدفراوانیکتابخانه

739/83کتابخانه ملی

739/83کتابخانه مجلس

434/49کتابخانه دانشگاه تهران

504/57کتابخانه آستان قدس رضوی

209/22کتابخانه آیت الله مرعشی

− تطبیق عناصر فهرست برگه های چاپ سنگی کتابخانه های مورد پژوهش 	
ملی،  کتابخانه های:  سنگی  چاپ  فهرست برگه  در  موجود  عناصر  به  استناد  با   
وارسی  سیاهه  مرعشی،  آیت اهلل  و  رضوی  قدس  آستان  تهران،  دانشگاه  مجلس، 
فهرست برگه کتاب های چاپ سنگی با 88 عنصر تنظیم شد و با عناصر فهرست برگه 

نسخه های چاپ سنگی 5 کتابخانه در جدول 4 مقایسه شد:

جدول 4. میزان مطابقت عناصر فهرست برگه نسخه های چاپ سنگی 5 کتابخانه با سیاهه وارسی

درصدفراوانیکتابخانه

752/85کتابخانه ملی

752/85کتابخانه مجلس

242/27کتابخانه دانشگاه تهران

496/55کتابخانه آستان قدس رضوی

ــکتابخانه آیت الله مرعشی

مطابق با جدول 4، عناصر فهرست برگه نسخه های چاپ سنگی کتابخانه ملی و 
کتابخانه مجلس با مطابقت 2/85 درصدی با سیاهه وارسی در رتبه اول قرار دارند. 
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رتبه  در  وارسی  سیاهه  با  درصدی   6/55 مطابقت  با  رضوی  قدس  آستان  کتابخانه 
دوم است. کتابخانه دانشگاه تهران با مطابقت 2/27 درصدی با سیاهه وارسی دارای 
و  منسجم  فهرست برگه  مرعشی،  آیت اهلل  کتابخانه  از  است.  مطابقت  میزان  کمترین 

مدّون خاصی جهت انجام تطبیق رؤیت نشد.

− با 	 سنگی  و چاپ  نسخه های خطی  فهرست برگه های  ازعناصر  هریک  تطبیق 
سیاهه وارسی

با استناد به هرکدام از عناصر سیاهه وارسی نسخه های خطی و چاپ سنگی،   
سیاهه وارسی مشترك نسخه های خطی و چاپ سنگی با 98 عنصر تنظیم شد و در 

جداول زیر با عناصر فهرست برگه های نسخه های خطی و چاپ سنگی مقایسه شد.

جدول 5. مقایسه عناصر فهرست برگه های نسخه های خطی و چاپ سنگی با سیاهه وارسی

عنارص سیاهه وارسیردیف

سیاهه وارسی 

فهرست برگه 

نسخه های خطی

سیاهه وارسی 

فهرست برگه 

نسخه های چاپ 

سنگی

**شامره بازیابی1

**شامره ثبت2

**رسشناسه3

**عنوان اصلی4

**پدیدآور )تکرار رسشناسه(5

**سایر پدیدآورندگان6

**تاریخ تألیف اثر )تاریخ ترجمه(7

*ـمحل نرش8

*ـنام نارش9

*ـتاریخ نرش10

*ـمحل مطبعه11

*ـنام مطبعه )چاپخانه(12

*ـتاریخ طبع13

*ـمحل توزیع14

*ـسفارش دهنده کتاب15

*ـبانی چاپ16

*ـتیراژ17

_*محل تألیف18
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عنارص سیاهه وارسیردیف

سیاهه وارسی 

فهرست برگه 

نسخه های خطی

سیاهه وارسی 

فهرست برگه 

نسخه های چاپ 

سنگی

ـ*محل کتابت19

**نام کاتب20

**تاریخ کتابت21

_*کتابت برای22

_*کتابت از روی23

_*تألیف برای24

**تعداد جلد25

**تعداد صفحات / برگ26

**تعداد سطرها27

**راّده گذاری28

_*اندازه برگ29

**اندازه سطور )اندازه نوشته یا منت(30

**نوع کاغذ31

**رنگ کاغذ32

_*رنگ مرکب33

**نوع و تزئینات جلد34

_*درون جلد35

**اندازه جلد )قطع(36

**تزئینات منت )تزئینات نسخه ها(37

**سبک های آرایه ها38

**آغاز39

**انجام40

**انجامه41

**معرفی نسخه های42

*ـچکیده43

**توضیحات نقص )وسعت(44

**شکل و سجع ُمهر45

**امضاء46

وضعیت آسیب دیدگی )وضعیت 47
**نسخه ها(

**امتیاز نسخه ها48

**يادداشت كيل49

**یادداشت عنوان و پديدآور50

**ویراست و تاریخچه کتابشناسی اثر51
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عنارص سیاهه وارسیردیف

سیاهه وارسی 

فهرست برگه 

نسخه های خطی

سیاهه وارسی 

فهرست برگه 

نسخه های چاپ 

سنگی

**یادداشت استنساخ52

**یادداشت مربوط به نسخه ها53

**یادداشت بازتکثیر54

**یادداشت نحوه تهیه نسخه ها55

**مندرجات56

**نوع و درجه خط57

**تصاویر58

**یادداشت کشف االیات59

**یادداشت فهرست ابواب و فصول60

**یادداشت واژه نامه61

**یادداشت کتابنامه62

**یادداشت غلطنامه63

**یادداشت شجره نامه64

**یادداشت متلّک65

**یادداشت وقف66

**یادداشت صّحافی67

_*یادداشت مرّمت68

**یادداشت مسئولیت معنوی اثر69

_*یادداشت های افزوده70

**حاشیه ها / تصحیح71

**عنوان مرتبط72

**عنوان قراردادی73

**عنوان مشرتک قراردادی74

**عنوان های دیگر )عنوان های گوناگون(75

**عنوان افزوده توسط فهرست نویس76

ـ*عنوان موضوعی77

**عنوان مشهور78

**منابع دیده شده79

**موضوع80

**شناسه افزوده نامها81

**شناسه افزوده نام/عنوان82

**شناسه افزوده تنالگان83

**زبان84

**بهای خریداری85
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عنارص سیاهه وارسیردیف

سیاهه وارسی 

فهرست برگه 

نسخه های خطی

سیاهه وارسی 

فهرست برگه 

نسخه های چاپ 

سنگی

**نام فهرست نویس86

**تاریخ فهرست نویسی87

**نام اپراتور88

**تاریخ ورود اطالعات به سیستم89

**شناسگر رکورد90

91
سایر جزئیات )مصور، نقشه، جدول، 

منونه، منودار، عکس( و مواد همراه
**

_*ضامئم نسخه ها92

**صّحافی شده در این مجلد93

**صّحافی شده با94

**تصویر دیجیتال95

**نام سازمان96

**شامره کتابشناسی ملی97

98
شامره های شناسایی دیگر )شامره 

پیشین(
**

در جدول 5، عناصر هرکدام از فهرست برگه های نسخه های خطی و چاپ سنگی 
با 98 عنصر گردآوری شده در سیاهه وارسی مقایسه شد.

جدول 6. میزان مطابقت عناصر فهرست برگه نسخه های خطی و چاپ سنگی با سیاهه وارسی

درصد افرتاق )2(فراوانی افرتاق درصد اشرتاک )1(فراوانی اشرتاک 

755/76234/23عنارص سیاهه وارسی 

همان طور که در جدول 6 مشاهده می شود، میزان اشتراك عناصر فهرست برگه های 
با عناصر سیاهه وارسی 75 عنصر  فهرست نویسی نسخه های خطی و چاپ سنگی 
نسخه های  فهرست نویسی  فهرست برگه های  عناصر  افتراق  میزان  و  درصد(   5/76(
خطی و چاپ سنگی با عناصر سیاهه وارسی 23 عنصر )4/23 درصد( است. بنابراین 
چاپ  و  خطی  نسخه های  فهرست نویسی  فهرست برگه های  عناصر  اشتراك  درصد 

سنگی با عناصر سیاهه وارسی بیشتر از درصد افتراق آنها است.
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نتیجه گیری
با استناد به یافته های جداول 5 و 6 و با توجه به اینکه میزان اشتراك عناصر اطالعات 
موجود در فهرست برگه های نسخ خطی و چاپ سنگی کتابخانه ها از درصد باال و 
قابل توجهی )5/76 درصد( برخوردار است، می توان نتیجه گرفت که یکسان سازی 

شیوه فهرستنویسی نسخ خطی و چاپ سنگی امکان پذیر است.
 در جهت یکسان سازی شیوه های سازماندهی این دو ماده قدیمی و ارزشمند 
می توان کاربرگه ای با عنوان »کاربرگه فهرستنویسی نسخ خطی و چاپ سنگی« در سه 
بخش: کتابشناسی، نسخه شناسی و مستند سازی طراحی نمود. در این کاربرگه، تمامی 
عناصر اطالعاتی موجود در دو بخش: کتاب شناسی و مستند سازی و بخش عمده 
ای از عناصرنسخه شناسی برای هردو منبع مشترك ویکسان خواهد بود و صرفا چند 

عنصر درج شده در ناحیه چاپ، مختص کتب چاپ سنگی خواهد بود.
که75  کرد  عمل  نحو  بدین  می توان  فهرستنویسی  مشترك  کاربرگه  طراحی  در 
کاربرگه  در  تصرف  و  دخل  هیچ  بدون  وارسی  سیاهه  در  موجود  مشترك  عنصر 
مشترك درج شود و با تامل و احیانا دخل و تصرف درعناوین 23 عنصِر موارد افتراق، 
عناصری کمتر از 23 عنصر در کاربرگه مشترك درج نمود. 23 عنصر موارد افتراق که 
جهت درج در کاربرگه مشترك باید در عناوین آنها تجدیدنظر شود به ترتیب عبارتند 
از : محل نشر، نام ناشر، تاریخ نشر، محل مطبعه، نام مطبعه )چاپخانه(، تاریخ طبع، 
محل توزیع، سفارش دهنده کتاب، بانی چاپ، تیراژ، محل تألیف، محل کتابت، کتابت 
برگ، رنگ مرکب، درون جلد، چکیده،  اندازه  برای،  تآلیف  از روی،  کتابت  برای، 

یادداشت مرمت، یادداشتهای افزوده، عنوان موضوعی، ضمائم نسخه .
با تأمل در 23عنصر مواردِ افتراق، می توان گفت که 12 عنصر )محل تألیف، محل 
کتابت، کتابت برای، کتابت از روی، تألیف برای، اندازه برگ، رنگ مرکب، درون جلد، 
یادداشت مرمت، یادداشت های افزوده، عنوان موضوعی، ضمائم( که صرفا در کاربرگه های 
نسخ خطی موجود بوده، می تواند در خصوص کتب چاپ سنگی نیز موضوعیت داشته 
باشد و می توان این عناصر را مشترك بین نسخ خطی و چاپ سنگی دانست؛ بنابراین 
موارد افتراق منحصر به 11 عنصر بوده که به چاپ سنگی اختصاص دارد که این 11 

عنصرنیز می تواند در کاربرگه مشترك، به عنوان عناصر ویژه چاپ لحاظ و درج شود.
درنهایت می توان نتیجه گرفت که جهت تسریع در امر فهرستنویسی وسهولت دسترسی 
محققان به اطالعات و متن نسخ خطی و چاپ سنگی بویژه در کتابخانه ها و مراکز متعدد 
پراکنده ای که تعداد معدودی از این دو نوع منبع اطالعاتی سازمان دهی نشده و محبوس شده 
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حبیب اله عظیمی، 
زهره سادات موسوی

در قفسه ها را دارند و دسترسی به فهرست نگار متخصص و یا حتی به کارشناس خبره علم 
اطالعات و دانش شناسی و نرم افزار فهرست نویسی مناسب جهت ورود اطالعات این 
منابع ندارند، تنظیم و تدوین »فهرست برگه مشترك برای فهرست نویسی نسخه های خطی 
و چاپ سنگی« هم ممکن وهم ضروری است ومی تواند گام مؤثری در جهت تسریع در 

معرفی و احیای میراث مکتوب نیاکان این مرز و بوم باشد.
چاپ  و  خطی  نسخ  فهرستنویسی  شیوه های  درباره  پژوهشی  می شود  پیشنهاد 
سنگی در کتابخانه های ایران و ارائه کاربرگه مشترك و الگوی واحد سازماندهی نسخ 

خطی و چاپ سنگی انجام شود.
 )این پیشنهاد در پاسخ به نظر یکی از داوران گرانقدر و محترم آمده که فرموده 
بودند کاربرگه مشترك در مقاله نیامده است. مدنظر نویسنده در این مقاله صرفا امکان 
سنجی است نه ارائه پیشنهاد. حال می تواند این پیشنهاد در پایان مقاله حذف شود و 

یا اینکه بماند. نظر داور محترم هرگونه باشد، بر آن مبنا عمل خواهد شد.( 
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